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Betreft Aanbieding Handreiking integriteit van politiek ambtsdragers 

Afgelopen donderdag 14 april 2011 had ik het genoegen tijdens het congres 
'Voorbeeldig Bestuur' in Driebergen de eerste exemplaren van de vernieuwde 
'Handreiking integriteit van politiek ambtsdragers bij gemeenten, provincies en 
waterschappen' te mogen uitreiken aan uw collega's. Ik deed dat mede namens de 
VNG, het IPO en de Unie van Waterschappen. De handreiking is immers een 
gezamenlijk product van onze organisaties. 
U en uw collega's hebben eveneens een belangrijke inbreng geleverd door gebruik 
te maken van de mogelijkheid om te reageren op de vooriopige versie zoals die in 
mei 2010 op de website van onze organisaties verscheen. 
Bij deze heb ik het genoegen ook u een exemplaar aan te bieden. Ik doe dat in de 
hoop dat u de handreiking daadwerkelijk zult gaan gebruiken. De handreiking in de 
kast zetten heeft immers geen zin. Ze moet juist een actief bestaan gaan leiden 
omdat u er met anderen over spreekt. Door het er met elkaar over te hebben, zal 
de handreiking - al werkende weg - u helpen bij het nemen van de juiste 
beslissingen. 

Uiteraard blijf ik benieuwd naar uw reacties en inzichten. U kunt uw reacties kwijt 
op postbus.integriteit@minbzk.nl. Het is helaas niet mogelijk te reageren op ieder 
bericht afzonderiijk, maar uw reacties worden zeer gewaardeerd en graag 
meegenomen bij het opstellen van een volgende versie. 
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